
Styrelsens förslag till godkännande av riktad emission i Green Apps 
Technologies Europe AB 

Styrelsen i NOSIUM AB (publ) (”Bolaget”), org.nr. 556519-7729, föreslår att stämman ger sitt 
godkännande till den nyemission som föreslagits i Bolagets dotterbolag Green Apps 
Technologies Europe AB (”GAT”), org.nr 559139-0140, och som översiktligt beskrivs nedan. 
Nedanstående bakgrund finns också i punkt 8 i kallelsen till den extra bolagsstämma som 
skickades ut den 17 januari 2022. Fullständigt underlag för den riktade nyemissionen finns att 
tillgå på Green Apps Europe AB Technologies hemsida www.greenapps.tech.  

Som i ett led för att utöka sin digitala närvaro samt öka tillväxttakten och förbättra resultatet 
framöver avser GAT att förvärva 79,3 % av rösterna och 70,0 % av kapitalet i Holistic Health 
Academy International AB (”HHA”), org.nr 559005-6346. HHA är ett dotterbolag till Bolaget.  

Mot bakgrund av att ett nära samarbete pågått under lång tid mellan GAT och HHA har dessa 
bolags respektive verkställande direktör presenterat ovan nämnda förslag till förvärv för 
Bolaget. Samtliga nu nämnda parter ser detta som ett strategiskt steg i portföljbolagens fortsatta 
tillväxtresa. Bolaget förväntar sig att det kommer gå snabbt att utöka och intensifiera de 
gemensamma online- och tillväxtstrategier som under året skapat tillväxt för både GAT och 
HHA.   

Betalning av aktierna ska enligt förslaget ske dels genom att GAT emitterar 300 000 A-aktier 
och 300 000 B-aktier till ett värde av 25 SEK per aktie, dels genom att 6 MSEK betalas kontant. 
Säljarna är NOSIUM AB (publ) och Johanna Bjurström, verkställande direktör och grundare 
av HHA. Den totala köpeskillingen uppgår således till 21 MSEK. NOSIUM erhåller 300 000 
A-aktier och 6 MSEK kontant som betalning för sin andel och resterade 300 000 B-aktier avses 
emitteras till Johanna Bjurström. 

Betalningen som sker i form av en riktad emission av aktier faller in under 16 kap. 
aktiebolagslagen med anledning av att såväl Johanna Bjurström som NOSIUM tillhör 
personkretsen som omfattas av  regleringen. De är båda att betrakta som närstående. Med 
anledning av att Johanna Bjurström är verkställande direktör i ett annat företag inom samma 
koncern (HHA) som GAT måste beslutet om emission fattas av bolagsstämman i GAT. 
NOSIUM är också att betrakta som närstående, då Johanna Bjurström och Daniel Ehdin, som 
är verkställande direktör i NOSIUM, tillsammans har ett bestämmande inflytande i NOSIUM. 
Av samma kapitel följer att beslutet även ska godkännas av bolagsstämman i moderbolaget; i 
detta fall Bolaget. 

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan att beslutet biträds av 
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid stämman. 

_____________________  

Stockholm i januari 2022  

Styrelsen för NOSIUM AB (publ) 


